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   نامهو رامين و بهمن تشابهات ويس
  

1وحيد روياني دكتر  

  چكيده

است كه در اواخر قـرن پـنجم يـا     شاهنامههاي مهم حماسي پيرو يكي از منظومه نامه بهمن
اين منظومه از چهار بخش تشكيل شده كـه بخـش اول   . اوايل قرن ششم سروده شده است

اين  بخش اول. ختر پادشاه كشمير استآن ماجراي بر تخت نشستن بهمن و ازدواج او با د
در ايـن  . هاي يك اثر غنـايي برجسـته را دارد  مستقلي است كه ويژگي ةعاشقان ةمنظوم ،اثر

كه اين بخش منظومه در مواردي چـون توصـيف   داده شده دو داستان نشان  ةمقاله با مقايس
هـا   المثل ضرب روايت، ةها، شخصيت پردازي، استفاده از مضامين، نوع حوادث، شيوصحنه

  .فخرالدين اسعد گرگاني دارد ويس و رامينتشابه بسيار زيادي به .... و
  .، تشابه، حماسه، غناويس و رامين، بهمن نامه: هاكليدواژه

  مقدمه
است كه تاريخ دقيق سـرايش آن مشـخص    شاهنامههاي مهم حماسي پيرو يكي از منظومه بهمن نامه 

: 1379صفا، (در اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم سروده شده است نيست، ولي برطبق نظر پژوهشگران
گيرد از چهار اسفنديار را از زمان بر تخت نشستنش دربرمي راين منظومه كه شرح زندگاني بهمن پس). 289

بخش اول ماجراي بر تخت نشستن بهمن و ازدواج او با كتايون، دختـر پادشـاه   : بخش تشكيل شده است
بخش دوم شرح آراستن سپاه بـراي جنـگ بـا    . يانت او به بهمن و جنگ بهمن با اوستكشمير و شرح خ

بخش سوم توصيف فرار دختران رستم به . پيوسته و طوالني آنهاهاي  فرامرز و زال است و توصيف جنگ
بخش چهارم شرح جنگ . كشمير از مقابل لشكر بهمن است و همچنين تجديد بناي سيستان توسط بهمن

ـ بيش از آن كه حماسي باشد  اين اثر،  بخش اول. با بهمن است كه سرانجام به صلح مي انجامدبرزين آذر 
ـته را دارد  مستقلي است كه ويژگي ةعاشقان ةمنظومـ  همچون سه بخش پاياني . هاي يك اثر غنـايي برجس
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هـاي  قسـمت  در شـاهنامه چنان كه معمول آثار حماسي است پيرو فردوسي بوده و از  آن  ،منظومه ةسرايند
ويـس و  زيـادي بـا   هـاي   شباهت، ولي قسمت اول آن  )1(مختلف اين اثر الگو گرفته و تأثير پذيرفته است

هاي روزگار اشكانيان است كه متن آن بـه زبـان   اين منظومه از داستان. فخرالدين اسعد گرگاني دارد رامين
چنـان   به نظم كشيده است و آن 446و  432هاي  پهلوي بوده و فخرالدين اسعد گرگاني آن را در ميان سال

گرفته سرمشق شاعراني قرار ميشهور و مورد عالقة مردم بوده و تا اوايل قرن هفتم داستاني م«كه نقل شده 
الخير نيز نه تنها ايرانشاه بن ابي). 376 /2: 1366صفا، ( )2(»اندزدههاي عاشقانه مي كه دست به سرودن داستان

  :اشاره كرده ويس و رامينتان به منظومه در پايان بخش اول داس
ـتان گفــت گوينــده مــرد  يكــي داسـ

ــ ــام  ةز رامـــين و  از ويسـ  زشـــت نـ
  

 هـا ز مهـر زنـان كـرد سـرد     كه دل 
ـادي  ـاز شـ ــرانجام كــ  ز آغـ  امـس

  

  )179 :1370، ايرانشاه(
ـتفاده كـرده      از ايـن منظومـ   بهمن نامهبلكه هنگام سرودن بخش اول   و از  ه بـه عنـوان يـك الگـو اس

 . هاي گوناگون آن تأثير پذيرفته است كه مقايسه دو اثر اين مسأله را روشن خواهد كرد قسمت

  موبد و بهمن

اند كه ، موبد و بهمن به عنوان شاهاني قدرتمند و قاهر توصيف شدهبهمن نامهو  ويس و راميندر      
وقـات را بـه بـزم و شـكار     آنهاست و هيچ مشكلي در جايي وجود ندارد و آنها ا ةسراسر كشور زير سلط

در ابتداي هر دو اثر توصيف مجالس بزمي آمده است كه بزرگان و سپهداران از سراسر كشور . گذرانند مي
ـيف    . در آن حضور دارند و به شادي مشغولند ـين توص  فخرالدين اسعد، موبد شاه را در ميـان بزرگـان چن

  :كند مي
 نشســــته در ميــــان مهتــــران  شــــاه

ــا  ــي  شـ ــاهان گيتـ ــر  شـ ــدسـ  ه موبـ
ــايان   بـــه ســـر بـــر افســـر كشورگشـ

  
  

 چنان   كانـدر ميـان  اختـران  مـاه     
ـتاره مـاه موبـد     كه شاهان چون س
 به  تن  بـر  زيـور  مهتـر خـدايان    

  )42: 1381گرگاني، (                 
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 ، بهمـن را در ويس و رامينبزم  ةو با استفاده از همان تصاوير صحن رانشاه نيز با نظر به توصيف موبداي
  :ميان بزرگان همچون ماه در ميان ستارگان دانسته است

ـتيآ وز ــو از تخــت برخاسـ ــس چ ان پ  
ــاه    ــوان ش ــزم  و اي ــدي  ب ـپهري  ب  سـ
ــدي    ـتان ش ــدر شبسـ ـتي ان ــه سرمسـ  ب
 

ــوا و   و خــوردني خواســتي  مــين
ـتاره  ــان  سـ ــاه   بزرگ ــاه  م  شهنش

ـتان شـدي      شبستان نـه انـدر گلس
  )22: 1370ايرانشاه، (                  

  

ـين شود كه در  مي پس از توصيف مجلس بزم در هر دو اثر ماجراي زن خواستن شاه بيان  ويس و رام
  :گيرد اگر دختري زاد به او بدهدموبد پيشاپيش از شهرو قول مي

ــارم ــو نباشــي جفــت و ي ــون گــر ت  كن
 زتخــم خــويش يــك دختــر بــه مــن ده
كجــا چــون تخــم باشــد بــي گمــان بــر 

  

ـارم     ـادي روزگــ ــه شــ ـارايي بـ  نيــ
ــه ــه   ب ــمن ب ـا س ـنوبر بـ ـام دل صـ  كـ

 بــود دخــت تــو مثــل تــو ســمن بــر
  )46  :همان(                              

  

 دختر شاه كشـمير ارائـه   ،نيز بهمن با توصيفي كه رستم از قول يك بازرگان از كتايون بهمن نامهو در  
  :شودكند، ناديده عاشق او مي مي

ــي ــا بتـ ــر آن تخـــت زيبـ  نشســـته بـ
ــد آراســـت ــاري بـ ــرينگـ  ه چـــون پـ

ـا شــود       چــو مــاهي اگــر مــاه گويـ
  

ــان صــورتي   ــه آزر نكــردي چن  ك
ــت آزري   ــزون از ب ــوبي ف ــه خ  ب
 چو سروي اگـر سـرو پويـا شـود    

  )28  :همان(                             
  

  .شونددر واقع هر دو شاه بدون ديدن دختر خواستار او مي 

  ويس و كتايون

اي غنـايي  كـه منظومـه   ،را توصيف كند به خاطر نوع اثـر  خواهد ويسفخرالدين اسعد هنگامي كه مي
طلبد و شاعر بايد به جزئيات توجه داشته باشد، زيبايي ويـس را در بيسـت و   است و توصيف بيشتري مي
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كند، بيان مي... هاي گوناگون براي چشم و لب و گيسو و انگشتان وشش بيت و با ذكر تشبيهات و استعاره
كند كه عيب و در نهايت كمال توصيف ميستم در هفت بيت كتايون را چنان زيبا و بياما ايرانشاه از قول ر

  : برددل بهمن را مي
 نشســـته بـــر آن  تخـــت زيبـــا  بتـــي
 نگـــاري بـــد آراســـته  چـــون  پـــري
ــود    ـا  ش ــاه  گويـ ــر م ــاهي  اگ ــو م  چ
ـنش      بهــاري يكــي خــرمن  گــل  تـ

  ــدي د ــا ش ــو گوي ــيچ ــير هم  ريخت
  

 ورتيـكه آزر نكـردي چنـان  صـ    
 ت  آزريـــ ه خـوبي فـزون از  ب  ب

 ودـــ چو سروي اگر سرو پويـا ش 
ــو  ز  ــوي  مين ــان  ب ــدم  شـپيراهن

 تيـچو خندان شـدي دل برانگيخـ  
  )28- 27: همان(                        

  

ايرانشاه در توصيف زيبايي كتايون نيز به ويس نظر داشته و برخي عناصر را از آن گرفته است، امـا بـه   
 )3(. ايجاز را در بيان رعايت كرده و از ذكر جزئيـات خـودداري كـرده اسـت     ،ن منظومهخاطر حماسي بود

- پروايي، اراده و خودآگاهي بسيار به هم شبيهگذشته از اين جزئيات، اين دو قهرمان زن داستان از لحاظ بي

اي از ه ذرهاند و در نوع خود مثال زدني هستند، زيرا اراده و خودآگاهي ويس چنان زياد است كـه هيچگـا  
كتـايون نيـز از   ). 279: 1369خـالقي مطلـق،   : ر ك(شودخيانت به موبد و مهرورزي به رامين پشيمان نمي

و حاضـر نيسـت    شود نمياز عشق لؤلؤ پشيمان  ةهمين صفات برخوردار است و تا لحظه مرگ يك لحظ
ر واقع او از آن دسته زنان است د. فتد و با عجز و البه طلب عفو كندون بيشتر گنهكاران به پاي شاه بيهمچ
هاي كهن ما كم نظير است و برخالف زنـان عصـر   هوشمندي، شخصيت و استقالل رأيش در داستان«كه 

  ).354: 1385سپانلو، (»خويش به كارهاي فكري گرايش دارد

  رامين و لؤلؤ

شاه نيز نـزد همـان   شود، رامين برادر خردسال موبد زماني كه ويس در خوزيان به دايه سپرده مي       
  :شونديابد و اين دو با هم در يك جا بزرگ ميدايه پرورش مي

ــس ـا وي ــد آنجـ ــم بودن ــه ه  و رامــينب
ــازي    ــا  دو  ني ـتند  آنج ــم  رسـ ــه  ه  ب

 چو در يك باغ آذرگون و نسـرين  
 به هم بودند روز و شب بـه بـازي  
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 چـــو  ســـالي  ده  بماندســـتند  نـــازان
  

  

 پس آنگه رام بردنـد زي خراسـان  
 )49 :1381، گرگاني(                 

  

  :بازي بوده استشير و همكتايون نيز همچون ويس از زمان بچگي با پسري به نام لؤلؤ هم
ــاي   ــه ج ـيده  ب ــودك نارسـ ـين ك  همـ
ــرورده ا در ــن كــاخ يــك جــاي پ ــدي  ان

  

 ست شايسته  و نيـك راي اغالمي 
 انـد همان شير يكـديگران خـورده  

 )29 :1370شاه، ايران(                 
  

ـتگار،    ارتباط اين دو قطع نمي ويس و راميناما برخالف  شود و از زمان كودكي تا زمـان آمـدن خواس
  :و با هم پنهاني ارتباط دارند هستند همچنان عاشق هم

 بـــه مـــردي مگـــر نارســـيده  هنـــوز
 چنـــان مهربـــان گشـــته بـــر يكـــدگر
 وفـــا رفتـــه  و كـــرده  ســـوگند يـــاد

  

ـته كـوز  به مهر انـدر افتـاده      و گش
 دو بـود سـر  گرچـه يكيجانشانكه

ـاد     ـند  ش  كه  در كـام  هرگـز نباش
 )40:همان(                              

  

شود كه با شير عجين شده و با جان به اين ترتيب در وجود رامين و لؤلؤ از كودكي عشقي سرشته مي
و تا زمان ازدواج ويس با موبد ديگر بـه او  شود هرچند رامين از ده سالگي از ويس جدا مي. رودبه در مي

عماري و يك لحظه ديدن ويس،  ةدسترسي ندارد، اين عشق چنان در جان او خانه كرده كه با باال رفتن پرد
- و اين عشق تا پايان عمر هيچگاه رهايش نمي )4(روددوباره تمام وجود رامين را فراگرفته و او از هوش مي

ـالح اجتمـاعي و سياسـي باعـث مـي      رامين و ويس نماد عاش. كند شـود  قان واقعي هستند كه اگرچـه مص
بمانند، هيچگاه عشق آنها را رها هايشان با صاحبان قدرت و ثروت ازدواج كنند و مدتي از آنها دور معشوقه

ها هستند كه دائمـاً  اند كه به وصال برسند، زيرا اين دو از آن تيپ شخصيتكنند و دائماً منتظر فرصتنمي
 شاهنامهدر « بينيممي ،مقايسه كنيم شاهنامهو اگر بخواهيم آنها را با قهرمانان اثري چون  هستنداسير دل خود 

 شـاهنامه هـاي  زيـرا قهرمـان   ،ويس و رامين اسير دل خـود باشـد   ةيابيم كه به اندازما هيچ قهرماني را نمي
خواهد و خاص ال و خيال راحت ميهاي عاشقانه وقت و مجبازيگري. كارهاي مهمتري در زندگي دارند

شاهنامه كه لبريز از حادثه و نيرو و تحرك است، چنين مجالي در آن . هاي معيني استتمدن و تفكر دوران
  ).137: 1358ندوشن، اسالمي(» آيدبه دست نمي
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 ازدواج

ـ     زماني كه ويس به سن ازدواج مي ه عقـد  رسد، شهرو كه پيمان موبد را فرامـوش كـرده بـود، ويـس را ب
زيبايي و كمال ويس به گوش موبد  ةگيرد، در اين هنگام آوازآورد و براي آنها عروسي ميبرادرش ويرو درمي

ـتن      و او برادرش زرد را به خواستگاري مي رسد مي ـادان خوانـده و از رف فرستد، ولي ويس موبـد را پيـر و ن
سراسر كشور لشكر جمع كرده و بـه جنـگ   موبد ناراحت از اين توهين و پيمان شكني، از . كندميخودداري 
. شوندرود و آن دو در كوهستان با هم روبرو ميويرو نيز لشكري فراهم آورده و به مقابل او مي .دروويرو مي

. كنـد لشكر ويرو بر موبد غلبه كرده و موبد فـرار مـي   ،شودهرچند در طول جنگ، قارن، پدر ويس، كشته مي
موبـد از ايـن   . شود بـه مقابـل او بـرود   آيد و ويرو نيز مجبور ميجنگ ويرو مي پس از فرار موبد شاه ديلم به

كند نامه سعي مي ةابتدا به وسيل. رودو با لشكرش به اقامتگاه ويس در شهر گوراب مي كند ميفرصت استفاده 
ـال و    ونويسد  مياي پر از رنگ و ريا به شهرو پس نامه .شودولي موفق نمي ،دل ويس را به دست آورد ـا م ب
او نيز شبانگاه ويس . شود ويس را به موبد دهدفرستد و به اين طريق شهرو راضي ميثروت فراوان نزد او مي

به اين ترتيب موبد كه از طريق نامه و جنگ و خشونت نتوانسته . بردرا از دژ بيرون كشيده و با خود به مرو مي
و اينگونه شاهي پير و فرتـوت  رسد  ميخود  ةبه خواستو چرب زباني  با بذل و بخشش ،بود به كام دل برسد

ـاهنگي  «كه هيچ همگوني و هماهنگي با او نداشت، كند  ميدختري زيبا و جوان را تصاحب  اين تضاد و ناهم
ـيم   ةهايي شمرد كه جامعناموزوني ةرا بايد نماد هم ويس و راميندر داستان  مردساالر در توزيع قدرت و تنظ

عشق حقيقي ميان زوج طبيعي زن و مرد قرباني  ،كند و بر اثر آنر برابر يكديگر اعمال مينيروهاي اجتماعي د
ـان اسـت   بهمن نامهدر ). 127: 1382مزداپور، (»گرددشود و نابود ميمي  ،چون پاي رستم جهان پهلوان در مي

ر نوشته و ضمن يادآوري اي پر از تهديد و تكريم به شاه كشميشود، زيرا رستم نامهاول كارساز مي ةهمان شيو
ـاد كـرده و     بالهايي كه پسرش فرامرز هنگام حمله به هندوستان بر سر هندوان آورده، از فر و شكوه بهمـن ي

زال،  ةاو نامه را به دست پارس، برادرخواند. داندخوشبختي و افتخار شاه كشمير مي ةخواستگاري بهمن را ماي
ـيش او     شاه كشمير كه نمي. فرستدمي و او را براي آوردن كتايون به هند دهد مي خواهـد يگانـه دختـرش از پ
كه از خـرد و   )5(رستم و ويران شدن كشور با كتايون شود، ولي از ترس حملةلت راضي نميبه اين وص ،برود

ـ      . كندمشورت مي ،دانش فراوان بهره دارد ـتن از خان ـا ايـن ازدواج و رف ـا ب پـدري   ةاو برخالف ويس نـه تنه
  :دهد كهند، بلكه همچون حكيمي خردمند پدر را پند ميكمخالفت نمي
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ــان ـاين جه ــدر كـ ــي پ ــدان اي گرام  ب
ــود    ــان  ب ــه يكس ـارش ن ــه  روزگـ  هم
 ســـپهري بلنـــد اســـت و چـــرخ روان
ــود    ــازگاري  نب ــه  از س ــا او ب ــو  ب  چ

  

ــان   ــدر نه  شــگفتي  بســي دارد  ان
 آسـان بـود  نه  همواره  مـردم تـن  

 رســيدن ســوي راي او كــي تــوان
 و سـازگاري نمـود  نك آن كـه ا خ

 )36 :1370ايرانشاه،(                   
  

گويد چون ما توان مقاومت در برابر رستم را نداريم و نيز بهمـن از پشـت كيـان اسـت و     در ادامه مي
شود از تـرس  زماني كه لؤلؤ از ماجرا آگاه مي. دهمتواند پشتيبان حكومت ما باشد به اين ازدواج تن مي مي

ـتم و    كند و او به لؤلؤ اطمينان ميون شكايت ميجدايي به كتاي دهد كه فقط عاشق اوسـت و از تـرس رس
  :    براي فاش نشدن راز عشقشان به اين ازدواج تن داده است و او را با خود به ايران خواهد برد

ــ   ــد  ت ــر  بخواهن ــرا  گ ــيـم ــا  من  و  ب
ــار    ــازيم  ك ـيديم   س ــا  رسـ ــو آنج  چ

  

 بهمنـي  تـر  از   به  من   بر   گرامي 
 ود روزگـار ــــ ون بـا چــنيم تـببي

 

  )42 :همان(
به اين ترتيب كتايون نيز همچون ويس به اين ازدواج ناخواسته تن داده و همراه دلدار از شـهر و ديـار   

  .  شوددربار ايران ميراهي خود جدا شده و 

  جشن عروسي

شاه در مرو و بلـخ برگـزار    در هر دو منظومه از جشن مفصلّي سخن گفته شده كه هنگام عروسي دو
  :  در ويس و رامين آمده. توصيف نوع آذين شهر و گرد آمدن مردم در دو اثر شبيه  هم است .است شده

  ها نشستندرويان بر آذينبه مرو اندر هزار آذين ببستند        پري
  )84 :1381گرگاني، ( 

  : و در بهمن نامه
  و كودك بر آنجا نشست همه شهر سرتاسر آذين ببست       زن و مرد

  )  58: 1381ايرانشاه، (
  :گويدفخرالدين اسعد در مورد استقبال بزرگان كشور و لشكر از عروس و گوهرفشاني مي
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 مهـــانش  گـــوهر و  عنبـــر  فشـــاندند
ــود  ــرين ب ــوا خــود  عنب ــر ه ــارش ب  غب

ــران  و  ــكر  مهتــ ــداران  ز  لشــ  نامــ
ـيش    ــده   پـ ــاري   آم ــا  نث ــك  ب  يكاي

  
  

 شــكر فشــاندند  كهــانش  فنــدق  و 
 گـوهرين بـود  اندر زمينش چو ريگ

 و  بارنده  سيم و زر چـو  بـاران  ا بر
ـيش      چو كـوهي تـوده گـوهر زده پ

)84- 5: 1381گرگاني، (                
  

  :گونه توصيف كرده است ايرانشاه نوع نثار و توده گشتن زر و گوهر را اين 
ــدي ــم آم ــد چش ــر مه ــو ب ـپه را چ  سـ

ــدرون  نا   ــخ ان ــه  بل ــد ب ــداري  نمان  م
ــان در آن چارميـــل   ز بـــس گوهرافشـ

  

 گــه  پيــاده شــدي ز  فــرش  همــان 
 كه نـه بـر سـر مهـد گـوهر فشـاند      
ــل  ــر زمــين پــاي پي ــد همــي ب  نيام

)58: 1370ايرانشاه، (                    
  

  :درباره آرايش و زيبايي ويس آمده ويس و راميندر 
 چــو  دايــه  مــاه   خوبــان  را  بياراســت

ـنگرف  كافور و و رخ مشكدو زلفش  ش
ــي  رخــانش  هســت ــوده  گفت  گــل  ت

ــو  ــور چ ــس  زي ـاري   ز  ب ــاغ  نوبهـ  ب
  

 بنفشــه  بــر گــل خيــري  بپيراســت 
ـته بـر بـرف       چو زاغـي اوفتـاده كش

 مــل  ةلبــانش  هســت  گفتــي قطــر
ـنج شـاهواري      ز بس گـوهر چـو گ

)90- 1: 1381گرگاني، (                
  

  :ي كتايون اينگونه توصيف گشته استآرايش و زيباي بهمن نامهو در 
ــينبياراســــت  او  را  بــــت  آراي چــ

ــاد   ــل نه ــر گ ــر  س ــرش  ب ــي  ديگ  گل
ــر  ــر از اخت ــو گفتــي پ ــور ت  ســتا ز زي

  

ـين    پر از چين دو زلفش دگر داده چ
ـنبل  نهـاد    به عنبر درش  مشك و س
ـارآور  اسـت    ز گوهر  تنش  گنج  ب

 )59: 1370ايرانشاه، (                    
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  ايهد

هاي قديمي وجود دارد و در ها و منظومهكه در بيشتر افسانه هاي قراردادي استه يكي از شخصيتداي
، اين فـرد معمـوالً پيرزنـي    هستاش نيز معموالً رابط او و دلداده ،حالي كه همدم و مونس معشوق است

براي رسيدن به هدف اي دارد و اوقات از جادوگري هم سررشتهبيشتر عجوزه و همه فن حريف است كه 
ـين نيـز وجـود    . كندمعشوق از جادوگري استفاده مي ةخود يا برآوردن خواست چنين نقشي در ويس و رام
شوند، دايه را بـراي  اش آگاه ميويس از اندوه و رنج او به خاطر ازدواج ناخواسته ةدارد و زماني كه خانواد

كارهايي كه دايه در اين داستان به خواست ويـس  يكي از . فرستندها و كمك به او نزدش ميكم كردن غم
ـين  ست تا دهد جادو كردن موبد و بستن اويانجام م نتواند با ويس نزديكي كند و به اين ترتيب موبد در ع

كند و حاضر بازي ميدو ماه با كتايون عشق بهمن نامهبرخالف او، بهمن در . بردوصال در عذاب به سر مي
  :ا شوداي از او جدنيست لحظه

ــاره روي ــه روي وي آورد يكبـــ  بـــ
ـادان دو مــاه انــدرون      همــي بــود شـ

  

ـيش اوي     شب و روز شادي كنـان پ
 كـــه روزي زمـــاني نيامـــد بـــرون

 )60: 1370ايرانشاه، (                    
ـيوه  .هد يادآوري عشق رامين به ويس استديكي ديگر از كارهايي كه دايه انجام مي اي دل رامين به ش

وصال ويس را برايش فراهم كند و ويـس تحـت تـأثير     ةخواهد كه زمينآورده و از او ميبه دست دايه را 
  :بنددهاي دايه اندك اندك مهر ويرو را فراموش كرده و به رامين دل ميگريها و حيله حرف

ــا دل همــيپــس انديشــه  گفــتكنــان ب
 آزاريـن دل ا ديـد گـويي ز   چه خـواهم 

ــرّخ   ـادر  و  ف ــز   مـ ــون   ك ــرادر  كن  ب
ــنا از ــر  يـ ــابم  بهتـ ــي    نيـ  دل آرامـ

ــا  دل  همــي چنــين انديشــه  كــردهــا ب
  

 چه بودي گر شدي رامين مرا جفت 
 كه   ويرو  را  از  او  بشكست  بازار

 آذر بـر   سـوزم   جدا   مانـدم چـرا  
ـانش  ــان و فرمـ ــر از   پيم ــابم س  نت
ــي   ــه م ــار رفت ــغ روزگ ــورددري  خ

 )122: 1381گرگاني، (                 
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  وصال عاشق و معشوق

شـود  سفر گرگان و كوهستان مي ةشد، موبد آمادپس از اين كه ويس نيز به رامين دل بسته  ويس و راميندر 
به اين ترتيب فرصت مغتنمي براي دو دلدار پيش . ماندو در مرو ميكند  ميبيماري از رفتن امتناع  ةو رامين به بهان

  :پيمان وفاداري ببندند وصال را تجربه كرده و ،ي خالي استا همنازعآيد تا زماني كه عرصه از هر مي
ـين هـر دو بـا هـمپس آنگه ويس  و رام

 چو رامين  بـر  وفـا  سـوگندها  خـورد    
 پس آنگه ويـس بـا وي خـورد سـوگند    

  

ــم    ــان  محك ــا  پيم ـتند   از  وف  ببسـ
ـتي پيمـان     هـا  كـرد  به  مهـر و دوس

 كه هرگر نشـكند بـا دوسـت پيونـد    
  
  

  )129 : 1381ي، گرگان(
ـ  نيز به همين صورت فرصتي يك ماهه براي دو دلدار پيش مي بهمن نامهدر  ة آيد، زيرا كتايون بـه بهان

فرستد و به اين ترتيب مجالي بـراي  خواهند مرا ببينند، بهمن را يك ماه به شكار مياين كه زنان بزرگان مي
ـته و  كتايون، نامه. ا هم خلوت كنندشود تا پس از يك سال دوباره بكتايون و لؤلؤ فراهم مي اي به لؤلؤ نوش

او از اين فرصـت   .د تا با اين ترفند به كاخ بيايدفرستهمراه يك دست لباس زنانه توسط كنيزي براي او مي
  .گيردو يك ماه از معشوق كام دل مي كند مياستفاده 

  فاش شدن راز عشق

دايـه ايـن خبـر را بـراي     . راي جنگ به ارمن برودخواهد همراه لشكر بدر كوهستان موبد از رامين مي
موبد صداي دايـه را  . برد تا از فرصت استفاده كرده و پيش از رفتن رامين يك بار ديگر او را ببيندويس مي

شود، اما در عين عصبانيت تنها ويس و دايه را سرزنش كرده و مـاجرا را بـه   شنود و از راز آنها آگاه ميمي
  :   هددويرو اطّالع مي

ـتاد ــرو كــس فرسـ ــزد وي ــه ن ــس آنگ  پ
 بفرمـــودش كـــه خـــواهر را بفـــرهنج
ــراي  ــي بپيـ ــه را  لختـ ــدون  دايـ  هميـ

  
  

 بخواند و كرد با او يك به يـك يـاد   
ـنج    به  شفشاهنگ فـرهنجش  درآه
 به پادافراه و  بـر جـانش  مبخشـاي   

  )132 :همان(                             
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شود كه تا مرگ بيش از يك قدم فاصـله نـدارد و از    آگاه مي كتايوني خيانت زماني از ماجرابهمن اما 
زيرا بهمن در طول يك سال ارتباط با كتايون به درخواسـت او   ،لوازم قدرت نيز چيزي در دست او نيست

لؤلو هنگام غيبت بهمـن از  . و براي اثبات ميزان عشقش به او، گنج و سپاه را در اختيار لؤلؤ قرار داده است
صت استفاده كرده و با بذل و بخشش، دل لشكريان را به دست آورده و آنها را عليـه بهمـن متّحـد    اين فر
بهمن را به  ،او طبق نقشه. هنگام بازگشت بهمن او را كشته و خود شاه شود ،كتايون ةبود تا طبق نقش كرده
خود را عملي كند، اما در  ةدارد تا نقشو لشكريان را با زره و سالح آماده نگه مي كند ميخود دعوت  ةخان

بهمن پس . آوردجا بيرون مي و با زيركي بهمن را از آن شود مياين ميان پارس به طور اتّفاقي از ماجرا آگاه 
در واقع بهمن زماني از ماجرا آگاه مي شود . كنداز جنگي طوالني با لشكر، خسته و زخمي به مصر فرار مي

باقي نمانده و دو ركن اساسي پادشاهي يعني گنج و لشكر در اختيـار   كه از پادشاهي چيزي جز نام براي او
بـرعكس او،  . لؤلؤ است و او با وجود آگاهي از خيانت، قدرتي در دست ندارد كه خائنان را مجازات كنـد 

ـيحت كـردن و     موبد هنگام آگاهي همچنان در رأس قدرت است، ولي براي مجازات خائنان فقط بـه نص
ـين كـافي      كند، اما هيچ يك از اين شيوهزندان و شكنجه اكتفا مي ها براي از بين بردن عشـق ويـس بـه رام
ستاخانه عشـق خـود را   كنند و گهاي گوناگون براي رسيدن به يكديگر تالش مينيست و آنها در فرصت

  . كنند و هيچ ابايي از رسوايي ندارندآشكار مي

  پايان داستان

ـا بـا     داستان ويس و رامين به همين منوال با روابط آشكار و پنهان ويس و رامين و جنگ و جـدال آنه
شده و  هاي گوناگون خستهيابد تا باألخره رامين از اين وضعيت و از شنيدن پندها و سرزنشموبد ادامه مي
ويس و گفتگوهاي طوالني آن  ةهاي دهگانماجرا با نامه. كندجا با گل ازدواج مي رود و در آنبه گوراب مي

و گردد  مي يابد تا باألخره رامين به مرو بازشكني و ازدواج با گل ادامه ميدو پس از پشيماني رامين از پيمان
بهمـن  ورود به دژ در  ةبرد كه اين شيولباس زنانه به دژ ميويس او را با . بردموبد او را با خود به شكار مي

ـته شـده و مـي   . استبراي بردن لؤلؤ به كاخ تكرار شده نامه خواهـد كـار را   رامين كه از اين وضعيت خس
ـال او  . گريزددارد و با ويس به ديلمان ميگنج موبد را برمي ،يكسره كند موبد پس از آگاهي از ماجرا به دنب
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فهمد كه سپاه دل به رامين بسته و ممكن است در جنگ جانب او را بگيرد و گنج او رود، اما ميبه آمل مي
  :زند نيز در دست رامين است، بنابراين كامالً مستأصل و درمانده در آمل چادر مي

 چــو آگــه شــد جهــان بــر وي ســرآمد
ــار  ــه چ ــچ گون ــويش ةندانســت  اي  خ

ــان   ــوي خراس ــوم س ــي  ش ــي  گفت  گه
ــازگردمگهــي  گفتــي  كــه    گــر مــن ب

  
  

ــي رســـتخيز او   ــو گفتـ ــد تـ  برآمـ
 پيش و شد راهش پستو گفتي بسته

 رامين باد و مه ويس و مه گرگان مه
ــردم   ــان آواز گ ـتي در جه ــه زشـ  ب

 )362: 1381گرگاني،  (                
  

ؤلـؤ  او در مواجهه با رامين دقيقاً شبيه حالـت بهمـن در مقابـل ل    اين وضعيت موبد و حالت استيصال 
رامين پس از او . كشددر اين ميان گرازي به لشكرگاه حمله كرده و موبد را مي. است كه از آن سخن رفت

رامين پس از مرگ ويس، پسرش را جانشين . )6(كندبر تخت نشسته و با ويس تا هنگام وفاتش زندگي مي
ـتان نيـز همچـون    در ايـن   حديث عشق و دلـدادگي . شودتا آخر عمر مجاور آتشكده مي ،خود كرده داس

گيرد و اين عاقبت بـه خيـري   هاي ايراني به خوبي و خوشي پايان ميحديث عشق و دلدادگي در داستان«
، بهمـن  بهمن نامهدر ). 39: 1375مطلق، خالقي(»نمودگار خوش بيني ايراني يا خوش گماني مزدايي است

لؤلـؤ در  . آيـد شكر او به سوي لؤلؤ مـي با ل ،هشاه مصر ازدواج كرددر مصر با هماي دختر نصر حارث، پاد
شود، ولـي  شود كه با وساطت لشكريان آزاد و از ايران بيرون رانده ميو اسير مي خورد ميجنگ شكست 

در مقايسه شخصيت . كشدبه طرز فجيعي مي ،شاه، كتايون را كه همچنان با گستاخي پايبند عشق لؤلؤ است
آنقدر گرفتار استبداد و خودكامگي  اهنشاه است و بسيار قدرتمند،شموبد و بهمن بايد گفت موبد با اين كه 

يونـگ   )7(شناسيالبته اگر از ديدگاه روان. آورد او را بكشدنشده كه با وجود بالهايي كه ويس بر سرش مي
او نتوانسته از آنيماي منفي و مخرّب خود رهايي يابد و از «دهد نگاه كنيم، بررسي رفتارهاي موبد نشان مي

هاي مثبت آن در جهت ارتباط با خود و بلوغ شخصيتي و رواني استفاده كند، بنابراين در مسير فرايند جنبه
 ،)237: 1388كهـدويي، بحرانـي،   (»اش دست نيافته استفرديت متوقّف مانده و به شخصيت كامل مردانه

فاوت شخصيت اين دو از ديدگاه اجتماعي، ت. ولي بهمن در اين قسمت شخصيتي مستبد و خودكامه دارد
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آنان است كه يكي متمركز و داراي نظام مركزي قدرت است كه شاه  تفاوت نوع حكومت ةشاه نشان دهند
حكومت فئودالي پارتي است كه در آن قدرت مراكز متعددي دارد و  ةدر رأس آن قرار دارد و ديگري نمون

  .فرد قدرت مطلق نيست

  كتايون ةويس و نام ةنام

نويسد و طلب ديـدار   مي ايو نامه شود ميرود، ويس از فراق او بيمار ين به گوراب ميهنگامي كه رام
ويس در ايـن   .وفايي يار استين نامه كه در نود بيت تنظيم شده، سراسر شكايت از جدايي و بيا. كندمي

در . كـرده اسـت   كند كه چگونه به رامين دل بسته بود، ولي اكنون رامين به او خيانتنامه از گذشته ياد مي
نويسـد و  ضـمن   اي در پانزده بيت به لؤلـؤ مـي  كند نامههنگامي كه كتايون بهمن را دور مينيز  بهمن نامه

ـته شـده و برخـي     ةخواند كه اين نامه تحت تأثير نامشكايت از دوري و فراق، او را به كاخ مي ويس نوش
  :اندمضامين و الفاظ ابيات مشابه

 :ويس و رامين

 :بهمن نامه

 :ويس و رامين

 :بهمن نامه

 :ويس و رامين

 :بهمن نامه

 :ويس و رامين

 :بهمن نامه

  

ــد    ـام  يـك خداوـن  سر  نامه  به  ن
 آفريـــن  خـــداي ســر  نامــه كــرد

 ز  ماهي در  محـاق  مهـر  پنــهان   
ـاقش هميشـه بكاسـت     ز ماهي مح

 و رنـج و سـختي   در عذابز جاني
 ز جاني  نژند  و   تنـي  سوگــوار  

ـاجوي   ز ياري ن  يك پـر مهـر و  وف
ـنش     ز ياري كه دل  نيسـت انـدر ت

 تـر اسـت  به ياري كه از تن گرامـي 
  جج

ـــوند  آ وز ـــهر و  پي ـاد  مــ ــرده  يـ ــس ك  ن پ
ـــكي  ـــ ـا  و  نـي ـــماي  ده  وتوانـــ ـنــ  ره

ــان    ـام   تاب ــ ـــهر  كـ ـ ــاهي  در  سـپ ــه   م  ب
ــه  ــاهي كــه در چــارده گشـــــت ب  راســتم

ــواي  ـاني  در  ه ــه   جـ ـــك   ب ـتنـي ــ  يبخـ
ـــوار   ــي شـادخـ ـان  و  دل ــك  جـ ــه  نزدي  ب

ـاري  ـه يـ ــوخ بـ ــي ش ــوي  و ب ــرم و جفاجــ  ش
ـــش     روان   كــم  شــده  در  تـــن  روشـن

 ســتا چشــم و ســرباشــد كــهجــان را چــهكــه
  

  گله از سرنوشت

ـته    - هنگامي كه دايه و ويس از اتفاقاتي كه براي ويس پيش آمده و حوادث بدي كه پشـت سـر گذاش

تقديرباوري حاكم  دانند و در گفتار و تفكر آنها كامالتنها چرخ و قضا را مقصر مي، گوينداست، سخن مي
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دانند، بلكـه عشـق و   اش را قضاي آسماني مياست و نه تنها حوادث بد و جدايي ويس از ويرو و خانواده
  .دندانمهر رامين به ويس را نيز خواست همين قضاي آسماني مي

 ز چــرخ  آمــد  همــه  چيــزي   نوشــته
 نگــــردد ديگــــر نوشــــته جــــاودان

ـتد ز ويـرو       چو  بخـت آمـد  تـو را بس
 كنون نيـز آن بـود كـت بخـت خواهـد     

  
  

ـته  ــانوشــ ــا بـ ـته  روان  مـ  سرشــ
ــردد   ــا برنگ ــج و كوشــش از م ــه رن  ب
ــهرو    ــدار ش ــهر و از دي ــد  از  ش  بري
 نــه  كــام  بخــت  بفزايــد  نــه  كاهــد 

 )254: 1381گرگاني، (                     
  

نيز كتايون هنگام پيمان بستن با اردشير، خيانت به بهمن را قضاي آسماني دانسته كه زور  هبهمن نامدر 
  :و چاره در برابر آن سودي ندارد

ــاري  ــه   ك ــا   ك ــدان   پهلوان ـينب  چنـ
 خـويش  بد نخواهـد بـه   كس كهتو داني

كـور   كـرد  قضا  رفـت  و  چشـم خـرد   
  

  

ــاري  چنــين    ــدم  روزگ ــه پــيش آم  ب
ـيكن چــه چــاره   كــه آمــدش پــيش ول

ــه  ــه چــاره همــي ســود دارد  ن  زور  ن
  )89: 1370ايرانشاه، (                       

  

كـم نيسـت و در مـوارد مختلـف قهرمانـان، بخـت و        بهمن نامـه و  ويس و رامينچنين مضاميني در 
ـ     . كننـد سرنوشت را با اسامي گوناگون ياد كرده و از آن شكايت مـي  ه ايـن نـوع شـكايت و ناسـزاگويي ب

سرنوشت منحصر به اين دو منظومه نيست، بلكه ويژگي بارز متـون حماسـي ماسـت كـه در سـاير آثـار       
  .شود مي به وضوح ديده شاهنامهحماسي از جمله 

  بدگويي از زنان

ـيت زن نامهبهمنو  ويس و رامين ةدر دو منظوم ـتان    ان جزو شخص ـاي اصـلي داس ـتند ه ـتر   هس و بيش
ـتان سه تن از شخصيت .گرددا ميحوادث داستان بر گرد اعمال آنه يعنـي ويـس، دايـه و     ،هاي اصلي داس

ـتان   امـا در قسـمت   )8( ،باك، زيرك و دانا هستندشهرو زن و از بين آنها ويس و دايه زناني بي هـايي از داس
رأي و ساده دل دانسته كه به آساني فريب سخنان رنگين مردان راوي از زنان بدگويي كرده و آنها را سست

  :انديشندننگ نمي  و به نام و خورند يمرا 
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ــازك ــان  ن ــددلزن ــد و سســت راين  ان

ــايي  ــت ار پادش ــرو اس ــه خس  زن ار چ
ــردد   ـيرين   رام   گ ــار   شـ ــدين  گفت  ب

  

 به  هـر خـو چـون  برآريشـان برآينـد      
 وگر خود  زاهـد  اسـت  ار پارسـايي   

 ن بـــدنام گـــردد آ نينديشـــد كـــز 
 )56: 1381گرگاني، (                      

  

  :داندمهر و وفا دانسته و دل بستن در مهر آنان را كاري ابلهانه ميو گاه از زبان رامين آنها را بي
  يابان گل نرويدـــوره بـــمبادا  كس كه  از زن  مهر جويد        كه از ش

  )232 :همان(   
ه از گوش دادن به حـرف  آيد، لؤلؤ كنيز، زماني كه بهمن با لشكر مصر به جنگ لؤلؤ مي بهمن نامهدر 

  :گويدكتايون و خيانت به بهمن پشيمان است، چنين مي
  ه نفرين بد باد بر جان زنچه فرمان ديو و چه فرمان زن         ك

  )142: 1370ايرانشاه، (   
و يا بهمن پس از غلبه بر لؤلو در حالي كه از خيانت كتايون خشمگين است، تمام زنان را خـودرأي و  

  :خوانداپاك ميباك و نبي
  نبينند  اگر  پيش  دامي  بود  ي بود          ـــزنان را  اگر  راي  كام             
  دـز پاكي نداند كه  ناپاك  ش    باك شد       چو كام دلش يافت بي             

  )179 :همان( 
  ستايش خرد

، در اين اثر بر توجه كردن به عنصر نويس و راميتفكر جبري و اعتقاد به قضا و قدر در  ةبا وجود غلب
خرد در انجام امور روزانه نيز بسيار تأكيد شده و نويسنده خرد را گوهري ايزدي دانسته كـه تنهـا بـه كـار     

  : انسان و چهارپايان است ةگرفتن آن وجه مميز
ــار ــه چ ــد هم ــرد جوي ــد از خ  خردمن

ــرد داد  ــزدان خ ــرا ي ــشا هت  ســت و دان
ــار    ــه دارد ب ــاني ك ــر م ــه خ ـيرب  شمشـ

  

ــه دســت چــاره بگــذارد همــه كــار    ب
 يــن دانــش نــدادت هــيچ رامــش ا وز

 نــدارد ســود وي را چــون رســد شــير
 )114: 1381گرگاني، (                    
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ـأثير    نيز عالوه بر اينكه در بخش بهمن نامه ةسرايند هاي مختلف كتاب به ستايش خرد پرداختـه، تحـت ت
  :خداوند دانسته و ستوده است ةخرد اختصاص داده و آن را برترين آفريد بخشي از ابتداي كتاب را به شاهنامه

ــر ــه جــان روشــن اســتةتــن تي ــا ب  م
ــود    ــاغي ب ــو ب ــو همچ ــرد  پــيش ت  خ
 خـــرد  دور دارد  تـــو  را  از گزنـــد  

  

اسـت   جوشنيكي چون تنخرد پيش 
 خرد پيش  دل  چـون  چراغـي  بـود   
ــد  ــاد  دارد  روان نژنــ ــرد  شــ  خــ

 )6: 1370ايرانشاه، (                         
  

  ضرب المثل

ـيف بهتـر     هاي پهلواني از ضربدر بسياري از متون ادبي و منظومه ـتر و توص ـيح بيش المثل براي توض
بيـان شـده    ،از زبان قهرمانان داستان و گاه از زبان راويگاه ها موضوع استفاده شده است، اين ضرب المثل

- جاي آنها ضرب نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در جاي همن نامهبو ويس و رامين  ة دو منظوم .است

  : هاي زيرمانند نمونه اند؛خورند كه به هم شبيهچشم مي هايي بهالمثل
  )234ص ( و چه آيدا د        نداند كس كه فردا زـــبه گيتي نيز شب  آبستن آي:  ويس و رامين

  )       65ص (رونــد بـكنون       كه داند كه از شب چه آيشب آبستن است و بزايد       : بهمن نامه
  )261ص (كندي ــندي        مرا  مانند  خر در گل فـــوگرچه آتشم در دل فك:  ويس و رامين

  )28ص (خواندم  يــزدان  همـچو خر در گل  شوره  درماندم        بر او  نام  ي    :   بهمن نامه

  گيرينتيجه

پس از سروده شدن بـه چنـان    ويس و رامينتوان گفت داستان باحثي كه گذشت ميبا توجه به م
كردنـد،  هاي غنايي از اين اثر تقليد مـي بود كه نه تنها سرايندگان  منظومهشهرت و اعتباري دست يافته

ظـر  در پايان قرن پنجم به اين منظومـه ن  نامهبهمنحماسة سرودن  مالخير نيز هنگابلكه ايرانشاه بن ابي
او نه تنها در تنظـيم  . تنظيم كرده است ويس و رامينرا بر اساس الگوي  بهمن نامهداشته و بخش اول 
ها، شخصـيت پـردازي،   خود از ويس و رامين الگو گرفته، بلكه در توصيف صحنه ةبخش اول منظوم

بـا  . يرفتـه اسـت  از اين كتاب تأثير پذ...ها والمثلضرب مضامين، نوع حوادث، شيوه روايت،استفاده از 
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وجود اين تأثيرات او توانسته استقالل خود را در اين بخش منظومه به عنوان يك اثر هنـري برجسـته   
هر چند داستاني عاشقانه است، جزئي از يك كل است و چـون   بهمن نامهزيرا بخش اول  ،حفظ كند

حماسـه   رمـانس را د در دل يك اثر حماسي آمده شاعر ناچار است چنان با ظرافت عناصر غنايي و ر
اين مهم به خوبي برآمده و برخـي از   ةايرانشاه از عهد. بياورد كه ارتباط اين بخش با كل اثر قطع نشود

ه   ةهاي برجستويژگي ه نكردن به مسايل جزيي و ريز داستان، توجـآثار حماسي از جمله ايجاز و توج
. ان هويت پهلواني را رعايت كرده استها، پيوند زدن عشق به اعمال باشكوه و بيبه برخورد شخصيت

  .شده است ويس و راميناز منظومه  بهمن نامهبخش نخستين  ةهمين نكات وجه مميز

  هاداشتياد

 .هفتاد و سه ة، چاپ رحيم عفيفي، صفحبهمن نامه ةبراي آگاهي از اين موضوع نگاه كنيد به مقدم - 1

اي از محققـان  فارسي زبان مـورد توجـه بـوده، بلكـه عـده      نه تنها در ميان سرايندگان ويس و رامينداستان  - 2
  : اين تحقيقات نگاه كنيد به ةبراي ديدن تاريخچ. سلتي تريستان و ايزوت نيز تأثير گذاشته است ةمعتقدند بر منظوم

  .32 - 47، صص 1377، 4 ة، شماربخارا ةمجل، جالل ستاري، »الگوي ايراني تريستان و ايزوت ةاسطور«
ويـس و  فارسـي   ةاي ضمن بيان اين نكته كه سه منظوماو در مقاله .ريچارد ديويس است ة، نظريعكس اين نظر

هاي هاي داستاني فارسي دارند، آنها را با نمونهساختاري متفاوت از ساير منظومه ورقه و گلشاهو  وامق و عذرا، رامين
ـته و در   فارسي بر داستانهخامنشي آثار  ةگيرد در دورمشابه يوناني مقايسه كرده و نتيجه مي ـأثير گذاش هاي يوناني ت

ـاني   ويس و راميناثري چون  ،اشكانيان كه فرهنگ هلني در ايران رواج داشته ةدور تحت تأثير فرهنگ و ادبيات يون
  :براي بحث تفصيلي اين موضوع نگاه كنيد به. خلق شده است

Davis, Richard (2002), "Greek and Persian Romances", edited by Ehsan Yarshater, 
Encyclopedia of  Iranica, London, Boston: Rutledge.  

ـاعر    ويژگي بهمن نامههر چند بخش اول  - 3 هاي يك منظومه غنايي را دارد، چون در دل يك اثر حماسـي آمـده ش
ـتان؛  هاي حماسه را رعايت كند؛ از جمله ايجاز و توجه نكردن به مسايل جناچار است برخي ويژگي زيي و ريز داس

ارسـطو در حماسـه   «از جملـه  . ها كه از گذشته مورد توجه منتقدان بوده اسـت برعكس توجه به برخورد شخصيت
ـانس   گونة شخصيتشمرد نه داستان را، زيرا حماسه بدون نشان دادن نمايشها را مهم ميشخصيت ـا رم ها، تاريخ ي
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- ها با يكديگر رشد ميشود كه در هر برخورد شخصيتپيدا ميتنوع و زنده بودن حماسه در نمايشي . محض است

 ).Kerr, 1957: 17(»كنند

رفتارهـاي متناقضـي كـه از     و با نهادن آن در كنـار   برخي اين رفتار رامين را نوعي تناقض در داستان دانسته - 4
ـتان دو روايـت   اند كه در گذشتشود، اين نظريه را بيان كردهشخصيت هايي چون موبد و شهرو ديده مي ه از اين داس

براي آگاهي بيشتر از اين . اندوجود داشته و اين دو روايت پيش از رسيدن به دست فخرالدين اسعد در هم ادغام شده
  :موضوع نگاه كنيد به

 .121 - 125، صص 46 ة، شمارادبيات داستاني، حميد عبداللهيان، »شش مرد دانا ةگردآورد«

يعني كتايون باشد، ولي او همچـون   ،است و نام او نبايد نامي ايراني »هندو«ن دختر بينيم ايطور كه مي همين - 5
ـاقي نباشـد و   . نام او نيز هستزن گشتاسب، جد بهمن، نامي ايراني دارد كه هم ،دختر قيصر روم شايد اين تشابه اتف

ـان   ـتان، افس ـادي   ةسراينده به داستان گشتاسب و كتايون هم نظر داشته، هرچند اصل اين داس   odatisو  zariadresم
ـان كـه از آنِ  كه بعدها با برخي سنت بوده زريـر بـوده بـه بـرادر مشـهورترش       هاي كياني آميخته شده و نقش قهرم

  (Shapur Shahbazi,2002:Goštāsp)  .گشتاسب داده شده است

او . بـود  كـرده  ثبـت  charles mytileneيك افسر دربار اسكندر به نام  را odatisو  zariadres ةافسان
هاي اسكندر و زندگي خصوصـي او در ده جلـد  فـراهم    اي از تاريخ و حكايات را در مورد جنگمجموعه

  Deipnosophistaeدر كتـاب  Athenaeus هايي از آن بـه وسـيله    كرده بود كه از بين رفته است و بخشي
برادر كوچك  ،در اين داستان زرير (Smith, 1870, vol 1: 683).حفظ شده، كه اين داستان يكي از آنهاست 

هاي باالي درياي كاسپين است كه در خـواب عاشـق اداتـيس دختـر زيبـاي      فرمانرواي سرزمين ،گشتاسب
كند و به رغم شود و براي به دست آوردن او به آن سرزمين سفر ميهاي شمالي ميحاكم سرزمين ،امارتس

شباهت به ايـن  بي نامهبهمنكتايون و برخي ماجراهاي شخصيت . آوردمخالفت پدر اداتيس او را با خود مي
  : براي آگاهي از جزئيات اين داستان نگاه كنيد به. داستان نيست

Zariadres and Zarēr, Mary Boyce,  bulletin of the school of oriental and African studies, 
vol 17, no 3, 1955. 

حقيقي جدال موبد و  ةنتيج .رح جايگزيني يك شاه با ديگري استش ويس و رامينخانم ميثمي معتقد است  - 6
دستيابي او به ويس . افتد، بلكه دستيابي به تخت استرامين مالكيت جسم ويس نيست كه در ابتداي داستان اتفاق مي

مـورد  كه همين نكته در  (Meisami, 1987: 183)به عنوان يك زن پيش بيني دستيابي به او به عنوان يك ملكه است
  .نيز صادق است بهمن نامه
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گونه كنـدوكاوها   اين. تحقيق و كنجكاوي در زواياي روح آدمي است ،هاي اين داستانيكي ديگر از ويژگي - 7

ـنفس روزگـار    خورد و آشكارا نشان ميهاي منظومه به چشم مي در بسياري از فصل دهد كه شاعر با موازين علـم ال
محجـوب،  (ها تحليل كنـد   عواطف و افكار قهرمانان خويش را با اتكا بدان ميزانكوشيده تا خود آشنايي داشته و مي

1371 :472.(  
هاي كالسيك ادب فارسي آن دسته كه به اصلي كهن برمي گردند، زنان چه در نقش مادر، چه از ميان داستان - 8

ت شريك اند و آن برخورداري وفا و خيانتكار همه در يك صف همسر و چه معشوقه، خواه باوفا و فداكار و خواه بي
سرا تخيل داستان ةها كه اصلي كهن ندارند و بيشتر ساختبرعكس در آن دسته داستان. از خودآگاهي و كوشايي است

  ).32: 1375خالقي مطلق، (هوس جنسي مرداند يهستند، زنان بي اراده و فقط وسيله ارضا
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